3. Úkol - zadání
Milá/ý LoLi,
Přichází skvělá příležitost k tomu, aby ses podělil/a o něco s ostatními a tím získal/a i něco pro sebe.
Tentokráte nepůjde o názory a moudra, ale o reálné věci (a také o hodně bodů)!
Na Docebu právě otevíráme DRAŽBU. Zde je návod, jak na to:

1. krok – Vložení věci k dražbě na Fóru
Nabídni do dražby 1 věc za každou svou identitu – tj. každá identita vloží 1 věc k dražbě na Fórum (tzn.
založí vlákno v příslušeném tématu). Bude se jednat o reálnou věc, kterou opravdu doma máš a kterou na kurzu
předáš novému majiteli, který ji vydraží. Čím lukrativnější věc vyberete a čím větší zájem o ni bude, tím můžete
získat samozřejmě více bodů! Název věci napiš do „Předmětu“ a v textu krátce draženou věc popiš.
Např.
Předmět: Íjáček
Text příspěvku: Nabízím nádherného plyšového Íjáčka, 12 let starého, s velkou hubou, a očima jako
tůňky...

2. krok – Dražení
Pravidla naší dražby neoperují s penězi! Abys nějakou věc získal/a, musíš napsat do příspěvku k věci,
proč právě ty bys měl/a danou věc získat a její majitel rozhodne, zda ji dá tobě nebo někomu jinému. Můžeš
napsat libovolný počet příspěvků k jakékoli věci.
V případě, že u 1 věci bude pouze jeden příspěvek, získá ji majitel toho příspěvku.

3. krok – Průběžné výsledky
Majitel věci se bude průběžně rozhodovat, komu by věc dal. Majitel věci bude psát do příspěvků (ke své
věci), komu by danou věc dal a proč. Rozhodovat se může kdykoli podle svých pravidel. Jméno toho, kdo je
aktuálním pravděpodobným budoucím majitelem, napíše za pomlčku k předmětu. Např. Íjáček – asteroid.
V průběhu hry může změnit pravděpodobného majitele, kolikrát chce.

Ukončení hry
Dražba bude ukončena 25. 4. 2010 v 23:59. V tuto dobu končí doba pro psaní příspěvků (tedy dražení).
Majitelé věcí mají ještě čas do 27.4.2010 do 23:59, aby přečetli poslední příspěvky a napsali definitivního vítěze
ke jménu dražené věci. Dražené věci připadnou těm identitám, které budou v tento čas napsáni za pomlčkou u
věci (v případě, že jméno za pomlčkou majitel neuvede, bude věc přidělena autoru prvního příspěvku). Věci,
které jsi do dražby vložil, přivez prosím na kurz, abys je předal novým majitelům (a sám si mohl odvézt své
vydražené věci).

Bodový systém v naší celkové hře
V této aktivitě můžete získat daleko více bodů, než v předchozích!
1. Za zveřejnění svého příspěvku do dražby získáváte automaticky 5b
2. Za každou identitu, která bude stát o váš příspěvek získáváte další 2b (např. 3 různí lidé projevili zájem
o mého Íjáčka a napsali příspěvek => získávám 6b)
3. Pokud se vám podaří některou věc získat – budete po skončení dražby uvedeni jako její majitelé,
získáváte dalších 5b!
(Pozn. do uvedených hodnot se samozřejmě nezapočítává, pokud sami sobě přidáváte příspěvky nebo přenecháte
draženou věc mezi vaší pravou a falešnou identitou)
Tak hodně štěstí a hurááá do světa obchodu a smlouvání!
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